
Zápis z Valné hromady  
Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR, 

se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 1337/29, IČO: 22897381, zápis ve spolkovém 
rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. L51510 (dále jen „Asociace center“),  

 
konané dne 17. června 2014 ve 13. 00 hod  

v budově AČR, Praha 1, Opletalova 1337/29 
 
Přítomni:  dle listiny přítomných  
 
Program: 1.  Zahájení 

2. Procedurální otázky 
3. Projednání a schválení výsledků činnosti a hospodaření Asociace 

center za uplynulé období 
4. Projednání a schválení návrhu činnosti a hospodaření Asociace 

center na další období 
5. Volba nových členů výboru, případně odvolání a volba členů výboru 
6. Různé 
7. Závěr 

 
1.  Zahájení 
 
Valnou hromadu zahájil z pověření výkonného výboru pan Radko Ječmínek. 
 
2.  Procedurální otázky 
 
Radko Ječmínek konstatoval, že valná hromada byla svolána v souladu se 
Stanovami AČR a Organizačním a jednacím řádem Asociace center (dále jen „OJŘ“) 
a je usnášeníschopná. 
 
Valná hromada je tvořena delegáty osob sdružených v Asociaci center (sdružených 
subjektů) s tím, že každá tato osoba má právo stanovit jednoho delegáta. Jednoho 
delegáta stanoví Autoklub České republiky.  
Na valné hromadě je přítomno 6 delegátů. Listina přítomných je přílohou tohoto zápisu. 
 
Dále sdělil, že výkonný výbor navrhuje, aby řídil jednání valné hromady dle 
navrhovaného programu. Program je shodný s programem uvedeným na pozvánce. 
 
Pan Ječmínek předložil valné hromadě v souladu s OJŘ návrh jednacího řádu valné 
hromady, který schválil výbor Asociace center. 
 
Protože z řad přítomných nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění výše 
uvedených návrhů, bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení valné hromady: 
Valná hromada schválila 100 % přítomných osob s hlasovacím právem, nikdo 
nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování: 
- řídícího valné hromady pana Radko Ječmínka, 
- program valné hromady, 
- jednací řád valné hromady. 



 
3.  Projednání a schválení výsledků činnosti a hospodaření Asociace center za 

uplynulé období 
 
Řídící valné hromady seznámil přítomné s výsledky činnosti a hospodaření Asociace 
center za uplynulé období. 
Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení valné hromady: 
Valná hromada schválila 100 % přítomných osob s hlasovacím právem, nikdo 
nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování, výsledky činnosti a hospodaření 
Asociace center za uplynulé období. 
 
4.  Projednání a schválení návrhu činnosti a hospodaření Asociace center na 

další období 
 
Řídící valné hromady seznámil přítomné s návrhem činnosti a hospodaření Asociace 
center na další období. 
Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení valné hromady: 
Valná hromada schválila 100 % přítomných osob s hlasovacím právem, nikdo 
nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování, návrh činnosti a hospodaření Asociace 
center na další období. 
 
5.  Volba nových členů výboru, případně odvolání a volba členů výboru 
 
Řídící valné hromady seznámil přítomné s aktuální situací ve výkonném výboru 
Asociace center, který má být dle Stanov AČR a OJŘ pětičlenný. Z výkonného 
výboru odstoupil pan Jiří Patera a Ing. Karel Matuška. 
 
Dle OJŘ výkonný výbor volí a odvolává valná hromada. Do výkonného výboru musí 
být zvoleni kandidáti osob sdružených v Asociaci center (sdružených subjektů) s tím, 
že jedním členem výkonného výboru musí být zvolen kandidát navržený AČR. 
Členové výkonného výboru volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. 
Pokud člen výkonného výboru je odvolán, zemře, odstoupí z funkce, ztratí 
způsobilost pro výkon funkce stanovenou zákonem či tímto Organizačním a jednacím 
řádem nebo jinak skončí jejich funkční období, musí valná hromada do 3 měsíců za 
něj zvolit nového člena výkonného výboru. 
 
Členové výboru, pan Radko Ječmínek, Bohuslav Fencl a Ing. Pavel Hanka, sdělili 
přítomným, že k datu konání valné hromady odstupují ze svých funkcí. 

 
Na základě výše uvedeného je nutné zvolit nový výkonný výbor Asociace center. 
 
Zástupce AČR vyzval všechny přítomné, aby sdělili návrhy kandidátů do výkonného 
výboru. 
 
Navrženi byli následující kandidáti Dr. Ing. Jiří Došek, pan Bohuslav Fencl, pan 
Michal Rýdl a jako zástupce Autoklubu České republiky pan Radko Ječmínek. 



Navržení členové výkonného výboru splňují požadavky Stanov AČR a OJŘ na člena 
voleného orgánu, jsou způsobilí funkci vykonávat, v případě svého zvolení tuto funkci 
přijímají a v případě, že budou výkonným výborem zvoleni statutárním orgánem, 
souhlasí se zápisem do spolkového rejstříku. 
 
Usnesení valné hromady: 
Valná hromada počtem 5 přítomných osob s hlasovacím právem, nikdo nehlasoval 
proti, 1 se zdržel hlasování, volí nové členy výkonného výboru, a to: 
- Dr. Ing. Jiřího Doška,  

narozeného dne 5. 6. 1971, bytem: Martiněves - Pohořice 23, PSČ 411 19 
- pana Bohuslava Fencla, 

narozeného dne 28. 1. 1942, bytem: Vysoké Mýto, Rokycanova 378/IV, PSČ 566 01, 
- Michala Rýdla,  

narozeného dne 22. 7. 1967, bytem: K Hájovně 102, Dolní Břežany – Lhota,          
PSČ 252 41 

- Radko Ječmínka,  
 narozeného dne 27. 6. 1970, bytem: Praha 5, Sulova 1356, PSČ 150 00. 
 
6.  Různé 
 
Návrh plánu činnosti, cílů a úkolů Asociace center 
Valná hromada projednala návrh plánu činnosti, cílů a úkolů Asociace center na další 
období. Po diskusi přijala valná hromada následující usnesení: 
 
Usnesení valné hromady: 
Valná hromada ukládá 100 % přítomných osob s hlasovacím právem, nikdo 
nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování, nově zvolenému výkonnému výboru 
zpracovat podrobný plán činnosti, cílů a úkolů Asociace center. Tento návrh bude 
předložen na nejbližší valné hromadě Asociace center. 
 
Valná hromada Asociace center 
Valná hromada navrhla, aby se příští valná hromada Asociace center konala dne        
15. 10. 2014 ve 13.00 hod, v budově Autoklubu České republiky. 
 
Usnesení valné hromady: 
Valná hromada ukládá 100 % přítomných osob s hlasovacím právem, nikdo 
nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování, výkonnému výboru, aby svolal valnou 
hromadu na den 15. 10. 2014, ve 13 hod, do budovy Autoklubu České republiky 
s tím, že program valné hromady se oznámí sdruženým subjektům ve lhůtě nejméně 
30 dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou. V případě naléhavé a 
neočekávané skutečnost může výkonný výbor tento termín změnit za podmínky, že 
bude informovat všechny sdružené subjekty. 
 
7.  Závěr 
 
Řídící valné hromady poděkoval všem přítomným za účast na valné hromadě a 
valnou hromadu ukončil ve 14.03 hod. 

 
   Radko Ječmínek 
řídící valné hromady 


